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Közművelődési küldetésnyilatkozat 

 

A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár egy olyan intézmény, mely a 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben leírtak szerint biztosítani tudja a 

közművelődési tevékenységekben való részvétel lehetőségét, alkalmat ad a helyi 

kulturális életben való bekapcsolódáshoz és az alapellátások biztosításával egy 

jobb életminőséget biztosít. 

Olyan intézményi színteret szeretnénk tovább vinni, ahol a kulturális, tudományos 

és szakmai rendezvények helyet kapnak egymás mellett, programjaink minden 

korosztály számára elérhetőek. 

A kultúra széles körű megismerésével, hagyományok ápolásával, a közösség 

kulturális életének magasabb szintre emelésével kívánjuk a helyi közösség 

életminőségét javítani. 

 

 

Könyvtári küldetésnyilatkozat 

 

A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár települési és kistérségi 

feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőséget biztosítja 

felhasználói számára, a tanulással, továbbtanulással, továbbképzéssel, átképzéssel 

kapcsolatos dokumentum-ellátás a demokrácia elvei alapján érvényesülnek az 

intézményben. 

A könyvtár küldetése: munkáját az 1997. évi CXL. törvény alapján végzi, 

folyamatosan bővíti dokumentumállományát a kornak megfelelő színvonalon, 

megfelelő szolgáltatásokat biztosít a látogatóinak, technikai felszereltségét a mai 

kornak megfelelően kell, hogy végezze, megfelelő szakmai felkészültséggel. 
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Bevezetés 

 

A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár fő feladata kultúra segítségével egyensúlyt 

teremteni a társadalmi rétegek között, csökkenteni a generációk közötti szakadékot, minden korosztály 

számára elérhető programok szervezése, a helyi társadalom kulturális életének fellendítése, összetartó 

közösség formálása. 

Fontos a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közösségi és társadalmi részvétel segítése, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása, az amatőr alkotó és 

előadó művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, tehetséggondozás és fejlesztés, fórumok 

szervezése. Fontosnak tartjuk, hogy lakóhelyünk ne csak emberek halmaza legyen, hanem egy jó 

összetartó közösség.  

A tervezett programjaink a 2020-as évben és a jövőre nézve is igazodnak a helyi társadalom 

igényeihez, olyan programokat igyekszünk szervezni, ami korosztályonként vagy mindenki számára 

fogyasztható. Az eddigi hagyományos programokat figyelembe véve, azok megtartását, új programok 

létrehozását, minőségjavítást tervezünk a továbbiakban. 

A 2020. évre tervezett programokat a járványügyi helyzethez alakítva részben tudtuk megvalósítani, a 

rendelkezésünkre álló időt próbáltuk maximálisan kihasználni, valamelyest pótolni az elmaradt 

programokat.  

 

1. Az intézmény feltételrendszere, erőforrások 

 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár fenntartója a helyi Önkormányzat. Rétság Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/ 2018. (V.28.) önkormányzati rendeletében határozta meg a 

helyi közművelődési feladatokat: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 

tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, a 

település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a 

helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a 

szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek 
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biztosítása, a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 

intézmény közművelődési tevékenységének támogatása. 

 

1.1.  Emberi erőforrás 

 

A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtárban 10 fő alkalmazott dolgozik. Az intézmény 

igyekszik megfelelő hátteret biztosítani, hogy a dolgozók munkájukat szakszerűen végezhessék, 

hangsúlyt fektetünk a képzettség fejlesztésre, törekszünk arra, hogy az alkalmazottak elhivatottságát, 

növeljük. Céljaink megvalósítása a közös munka jegyében zajlik. A bérek közötti különbséget év végi 

keresetkiegészítéssel kívánjuk kompenzálni. Az intézmény vezetése a minőségi szakmai munka és az 

eredményes gazdálkodás szempontjait figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztatja a 

munkatársakat. 

A heti rendszerességgel tartott munkaértekezleteken megbeszélésre kerülnek a soron következő 

feladatok, kiértékelésre kerülnek az eddig elvégzett munkák. A jó csapatmunka érdekében törekszünk 

arra, hogy mindenki egyformán vegye ki a részt a munkából. 

Az éves szabadság tervek a munkatársak kéréseinek, valamint az intézmény jó működésének 

figyelembevételével történik. 

 

Alkalmazotti létszám, képzettség, foglalkoztatás 

 

Rétság Város Önkormányzata 2020 februárjában pályázatot hirdetett vezetői állás betöltésére, ez 

június 1-tól valósult meg. 

Március 1-től 1 fő karbantartó került állományba. 

Könyvtári kisegítőként 1 fő dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel gyet-gyes-gyed-en lévő 

kolléga helyettesítése céljából. A 2020-as év végére az alábbiak szerint alakult az alkalmazottak 

létszáma: 

1. Simon Katalin: Művészeti vezető, kinevezett igazgató, felsőfokú végzettség 

2. Kelemen Ágnes: Művelődésszervező, igazgatóhelyettes, felsőfokú végzettség 

3. Varga Nándorné: Könyvtáros, felsőfokú végzettség 

4. Nagy-Velki Anita: Könyvtáros-formai tárgyi feltáró, felsőfokú végzettség 

5. Faggyas Szabolcs: Karbantartó-színpadmester, felsőfokú végzettség 

6. Menczeleszné Dénes Mónika: Egyéb ügyintéző, középfokú végzettség  

7. Majnik Tamás: Televízió műsorszerkesztő, középfokú végzettség 

8. Zachar László Gusztávné: Takarító, középfokú végzettség 

9. Dósáné Éva: Takarító, középfokú végzettség 
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10. Szájbély Zsolt: Könyvtáros asszisztens, középfokú végzettség 

 

2020. november 1-től a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. 

törvény 1. § 2. bekezdés: „A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti 

jogviszonya e törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át” alapján az itt dolgozók 

közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. 

Ez a változás a sok adminisztratív munka ellenére zökkenőmentesen megtörtént. 

 

Önkéntesek, közösségi szolgálatosok 

 

Az intézmény a 2020-as évben is fogadta az önkénteseket és a közösségi szolgálatosokat. 

Önkénteseink a helyi civil szervezetek, egyéb szerveződések, nyugdíjas klubok, oktatási intézmények, 

egyéb civilek, akik munkájukkal színvonalasabbá tették ünnepeinket, rendezvényeinket, a jó 

közösségformálás jegyében. 

 

A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, 

szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és 

annak pedagógiai feldolgozása.” Ennek értelmében csak a tanuló lakhelye környezetében vagy az 

oktatási intézmény környezetében szervezhető meg a tevékenység a diákok számára. 

Intézményünkben az elmúlt év során az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola – Vác, Bernáth 

Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és 

Szakközépiskola – Vác, Váci Madách Imre Gimnázium és a Váci SZC Király Endre Technikum és 

Szakképző Iskola diákjai végeztek közösségi szolgálatot. A tanulók megismerkedhetnek a 

rendezvények szervezésének és lebonyolításának gyakorlatával, bepillantást nyerhetnek a 

közművelődési feladat ellátással együtt járó tevékenységekbe. 

 

1.2. Infrastrukturális feltételrendszer 

 

1.2.1. Az ingatlan, a műszaki technikai feltételek 

 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1972 óta működik. Az épület állagmegóvása érdekében a 

felújítás folyamatos. Vannak olyan területek, melyeknek felszereltségei az eredeti állapotban vannak, 



8 

ezek felújítása, renoválása elkerülhetetlen az elkövetkezendő időszakban az állagmegóvás és a 

biztonságos működés érdekében.  

Az főút felőli főbejáratnál a terasz bal oldali része megsüllyedt, eső esetén megáll a víz, a lépcső sok 

helyen rossz állapotban van. Egy bepakolásból keletkezett rongálódás ki lett javítva, de az egész terasz 

és lépcső felújításra szorul.  

A művelődésszervező iroda egyes falrészeiről folyamatosan lehull a vakolat és nedvesedik a fal. A fal 

kijavítása önmagában nem megoldás, szakemberek szerint nagyobb munkálatok szükségesek. 

 

Az aulából mobil fallal leválasztva található az előadóterem mely alkalmas kisebb előadások, 

kiscsoportos foglalkozások, tanfolyamok megtartására, melyet az adott előadás vagy foglalkozás 

igényei szerint rendezünk be.  

Az aula a mobil fal eltávolításával alkalmas nagyobb rendezvények lebonyolításához: táncházak, 

előtéri kiállítások, bálok, kisebb koncertek megtartására. Padlózata rossz állapotban van, a csempék 

sorra mozognak, a csempék közötti fuga kihullott. Részleges javítással próbáljuk megoldani a 

problémát, de hosszútávú tervek között szerepel a teljes csere. 

Az aulában folyamatos fotókiállítás van, a biztonságos képrögzítés érdekében, cserélnünk kell a 

képrögzítő eszköztárunkat.  

A színházterem, mely 249 ülőhellyel, és egy 78,5 m2 színpaddal rendelkezik, a térség egyik 

legfelszereltebb színházterme. Öröm, hogy nemcsak a helyi rendezvényeket, hanem vidéki és fővárosi 

színházakat is tudunk fogadni. A színpad, a fűtésrendszer felújításra szorul, a színházteremben levő 

székek cseréje időszerűvé vált, a szellőzőrendszer elavult. Igyekszünk fontossági sorrend és 

pénzforrási lehetőségek összeegyeztetésével elvégezni a tennivalókat. 

A leghátsó folyósóról nyílik két kis öltöző melyek saját illemhellyel rendelkeznek. 

Ezek szellőzőrendszeréből, valószínű korábbi beázások miatt folyamatosan kihull a vakolat, ezt 

rendszeresen ellenőrizzük és tisztítjuk.  

Az öltözők melletti klubterem alkalmas kisebb létszámú csoportok foglalkozásainak megtartására, 

nyelvtanfolyam, baba-mama foglalkozások, valamint szükség esetén öltözőként funkcionál (mobil 

tükör, fogasok, székek berendezésével). A klubterem beton padlózata filc anyaggal van lefedve, ami 

szakadozott, gyűrött, helyette laminált szalagparketta lerakását tervezzük. A beépített szekrényekben a 

Kereplő Néptánc Egyesület használatra ki nem adott népviseletei kaptak helyet. A beépített 

szekrények hátsó falai javításra szorulnak. 

A „Klubterem” mellett kialakításra került az intézményvezető iroda. 

Az intézményvezetői iroda mellett található a „Kisterem” - korábban számitástechnikai terem volt, 

azonban több éve tárolásra volt használva.  Egy korábbi felújítás során a terem villamossági 

hálózatának javítása kimaradt, ezt Pásztor Zoltán vállalkozó pótolta, továbbá faljavítást, festést 
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végeztünk, így a terem teljes felújításra került, jelenleg az RTV stúdiójának rendeztük be. A stúdió 

felszereltségét több eszközzel bővítettük, és a későbbiekben is igyekszünk haladni a mai modern 

technika követelményeinek megfelelően. 

A hátsó folyosó falburkolatának alsó része új borítást kapott, a folyosón lévő beépített szekrények 

ajtóin javítást és festést végeztünk.  

A művelődési központ kisudvara kiürítésre került. Az Önkormányzat segítségével az ott tárolt mobil 

színpadot sikerült elhelyeznünk intézményen kívüli raktárba. 

A kiürített udvarban lehetőség nyílt kisebb szabadidős programok szervezésére. Tervek között 

szerepel a kisudvarban nyári időszakra függő napernyő felszerelése. 

A „Tárgyaló” terem, az egyetlen terem, ami külső bejárattal, továbbá raktárhelyiséggel, két mosdóval 

rendelkezik. A terem alkalmas tanfolyamok, kisebb előadások, megbeszélések megtartására, nagyobb 

rendezvények alkalmával csoportok fogadására.  A 2020/2021-es tanévkezdéskor a helyi óvodát 

segítettük abban, hogy a felújítás befejezéséig helyet adtunk egyes csoportoknak. Sokat jelentett, hogy 

a gyerekeknek a nagyparkoló felől tudtuk biztosítani a bejárást, külön mosdót használhattak, amit sem 

az intézmény dolgozói, sem a látogatók nem használtak. Az óvodások itt tartózkodása 

zökkenőmentesen zajlott. 

A „Galéria” helyet ad a kiállításoknak és egyéb kiscsoportos tevékenységeknek. Figyelünk arra, hogy 

megnyitott kiállítás az előre jelzett időpontig nyitvatartási időben látogatható legyen. 

A „Kézműves műhely”-ben tartott foglalkozásokon 10 fő tud megfelelően elhelyezve dolgozni, a 

polcrendszer helyet biztosít a kézműves eszközöknek.  

A tűzzománc kemence és a kerámia égető kemence felújításra szorul, a hatékony működés miatt az 

egyes elemeket cserélni kell. A polcokra tárolódobozok vásárlását tervezzük. Új kézműves 

foglalkozások szervezését tervezzük. 

A „Kiskonyha” szükséges alapfelszereltséggel rendelkezik. Az egyes rendezvények után az 

asztalterítőket, törlőruhákat, valamint kisebb függönyöket a takarítók viszik haza kimosásra, ezt a 

későbbiekben egy mosógép vásárlással kívánjuk megszüntetni. A nyári időszakban szervezett 

rendezvényeken, szükség lenne egy italhűtőre, ami a 2020-as évi költségvetésben is szerepelt, 

azonban nem került megvásárlásra egyéb fontossági sorrend miatt. A 2021-es évben ezt is pótolni 

szeretnénk. 

Az RTV-iroda jó felszereltségű, több új eszköz került vásárlásra, lehetőség szerint folyamatos 

technikai fejlesztés zajlik. A helység felújításra szorul. 

A hátsó folyosón lévő raktárban egy nagyobb polcrendszeren vannak elhelyezve a különböző 

használati tárgyak, tisztítószerek. Időszerű lenne a fal kijavítása és egy tisztasági festés.  

A könyvtár feljáró alatti zárt rész penészedett. Ez kiürítésre, kitakarításra, fertőtlenítésre került, 

megszűnt a feljáróban lévő folyamatos kellemetlen szag. 
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Az épület üzemeltetési feladatai közé tartozik több időszakos ellenőrzés, melyek egy részét belső 

hatáskörben, másik részét külső szakemberek bevonásával kell elvégezni. Az itt felmerülő feladatokat 

igyekszünk elvégezni. Jelenleg a katasztrófavédelem által végzett ellenőrzés során meghatározott 

feladatokat végezzük. 

 

1.2.2.Belső infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó intézkedési terv 

 

Belső infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó intézkedési terv 

 

- lépcső és bejárati terasz felújítása 

- művelődésszervezői iroda falainak javítása 

- aulában a padlózat javítása 

- színházterem: fűtésrendszer, szellőzőrendszer, színpad, nézőtér (székek cseréje) 

- klubterembe laminált szalagparketta 

- tűzzománc és kerámia égető kemencék javítása 

- ablakok: törésmentesség felrakása 

- biztonsági világítási rendszer rendbetétele 

- tűzivíz csapok javítása (cseréje) 

- RTV iroda javítás festés 

 

 

1.2. Gazdálkodás 

 

Intézményünk a 2020-ra tervezett költségvetés előírásai szerint igyekezett elvégezni a feladatokat. A 

keletkezett eltérések úgy bevételi mind kiadási oldalon járványügyi helyzet miatt, az intézmény több 

havi zárva tartása miatt keletkezett. Az intézmény számára előírt szabályozást igyekszünk betartani, a 

jól átgondolt, hatékony gazdálkodás a cél. 

Bér és járulék jellegű kiadásaink az eredi előirányzathoz képest az önkormányzati 

keresetkiegészítések miatt módosításra kerültek, az így módosult összegek felhasználási aránya a 

bérek tekintetében 94,99 %, a járulékok tekintetében 90,05 %. 

A dologi kiadások rovaton az előirányzat módosítására nem volt szükség, a felhasználás a tervezetthez 

képes kevesebb lett: 67,34 %. 2020. évben az intézménynek egy beruházási kiadási költségtétele volt: 

az előirányzat 52,9%-ának felhasználásával beszerzésre került egy komoly nyomtató 502eFt+áfa 

értékben. Összesítve: az intézmény kiadásai 76,79 %-ban kerültek felhasználásra, míg a bevételi oldalt 

77,15 % teljesítésével sikerül zárnunk. 
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A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a programok elmaradása miatti kevesebb bevétel ellenére 

is sikerült tartani a kiadási bevételi egyensúlyt.  

 

 

1.3.1. Pályázatok 2020-ban  

 

„Köszönjük Magyarország” program 

 

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel Magyarországon 

kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetése óta dolgozik a károk felmérésén és enyhítésének megoldásán: 

ennek keretében kialakította az előadó-művészeti szféra támogatásának rendszerét, és 1 milliárd 

forintot csoportosított át a független művészek megsegítésére. A kialakult helyzetben a támogatás 

lehetőséget kíván teremteni az érintett művészek egzisztenciális helyzetének javítására – ezt segíti elő 

a pályázatok előfinanszírozási rendszere –, valamint arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával aktív 

szereplői maradhassanak a kulturális életnek.  

A pályázatnak köszönhetően négy ingyenes programot tudtunk szervezni: 

- Farkas Tünde: Tavaszünnep az erdőn, mesejáték 

- Keresztes Nagy Árpád: Krisztus urunk és a furulya, mesejáték  

- Dresch Quartet, koncert 

- Ferenczi György és a Rackajam, koncert 

Az előadások, koncertek sikerrel zárultak, a 2021-es évben is tervezzük a „Köszönjük Magyarország” 

program kínálta lehetőségeket igénybe venni  

 

Déryné program 

A Déryné program, négy alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet 

résztvevőit, s karolja fel a kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségeket, valamint a 

kistelepüléseket, az elérés mellett minőségemelést indukál. A Déryné Program olyan hiánypótló 

kezdeményezés, amely összetett módon kíván támogatást nyújtani a színházi szakma eddig perifériára 

szorult területeire.  

A Déryné program négy alprogramból áll, így tagolva egységekre a célkitűzéseinket. Megszólítja 

egyszerre a kőszínházakat, az alkotótársulásokat, peremfeltételek nélkül a befogadó intézményeket, a 

kultúrafogyasztókat és a különböző kulturális hozzáférést korlátozó akadályokkal küzdő tömeget. 

Az év végi lezárások miatt egy műsorunk valósult meg: 

Fabók Mancsi: Azért a kis bolondságért... – magyar népi pajzánságok című előadása 

A program nagy sikernek örvendett, a 2021-es évre is tervezzük a Déryné program előadásait. 
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TérZene a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Együttesének előadásában 

A koncert a művelődési központ előtti téren valósult meg, ingyenes programként. Ezt a lehetőséget a 

2021-es évben is igénybe kívánjuk venni. 

 

Érdekeltségnövelő pályázat – közművelődés 

A 2020-as évben az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 

egyetértésben pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra. 

A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai 

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. A 

pályázat sajnos eredménytelen lett.  

 

Érdekeltségnövelő pályázat – könyvtár 

A könyvtárak gyűjteményfejlesztése, állománygyarapítása (könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k 

vásárlása) a könyvtár fenntartója által évről-évre biztosított költségvetésből történik. Ezt kiegészítendő 

és támogatandó 1998 óta jogszabály teszi lehetővé a nyilvános könyvtárakat fenntartó helyi 

önkormányzatok számára a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatását. Az immáron több mint egy 

évtizede működő program a könyvtárak számára a biztonságot, az állandóságot és a kiszámíthatóságot 

jelenti. Erre a célra a forrást az Önkormányzati Minisztérium költségvetése biztosítja, elosztásáról 

pedig a kulturális minisztérium dönt a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében. 

A 2020-as évben a pályázat sikeres volt. 

 

 

2. Partnerkapcsolatok 

 

2.1. Települési kapcsolatrendszer 

 

Intézményük törekszik arra, hogy a településünkön zajló kulturális események a megfelelő 

biztonságban, törvényi előírások betartásával, a fenntartó elvárásainak megfelelően, a közönség 

széles körű bevonásával, -igények figyelembevételével kerüljenek megrendezésre.  A települési 

kapcsolatrendszer kialakítása, a kapcsolati tőke folyamatos bővítése, ápolása meghatározó 

szereppel bír. Napi kapcsolatban vagyunk az Önkormányzattal. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi 

polgárőrséggel, tűzoltósággal, rendőrséggel, rendezvényeinken számíthatunk a hatékony 
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jelenlétükre. A helyi civil szervezetek, civil szerveződések és civilek programjait egyeztetjük, 

összehangolt munka folyik. Tapasztalataim, hogy a civil szervezetek tiszteletben tartják egymás 

programjait, szükség szerint igazodnak egymáshoz. Az oktatási intézményekkel is jó kapcsolatot 

ápolunk, a művelődési központban szervezett programjaikat igyekszünk legjobb tudásunk és 

lehetőségünk szerint segíteni. 

Amennyiben lehetőségünk megengedi, igyekszünk nemcsak a saját kapcsolati rendszerünket 

ápolni, hanem a településen működő szervezetek, intézmények közötti kapcsolatra pozitív hatással 

lenni, hogy egy összetartó közösséget formálhassunk. 

 

2.2. Szakmai kapcsolatok 

 

A fejlődés érdekében fontosnak tartjuk a jó szakmai kapcsolatokat, a környezetünkben lévő kulturális 

intézményekkel való partnerséget.  

Részt veszünk online térben a közművelődési szakemberek által tartott fórumokon. 

Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a Nemzeti Művelődési Intézettel, részt venni a különböző szakmai 

konferenciákon, fórumokon. 

Jó szakmai kapcsolatot ápolunk a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központtal, a 

tolmácsi Közösségi Házzal, a drégelypalánki Művelődési Házzal, de a környékünkön lévő további 

településekkel is jó a szakmai kapcsolat.  

 

 

3. Szakmai munka értékelése és tervezése 

 

Intézményünkben törekszünk a jó munkatársi kapcsolat kiépítésére, az összehangolt szakmai munka 

végzésre. Az Önkormányzat dolgozóival is igyekszünk törekedni a lehető legjobb munkakapcsolatra, 

mint fenntartót rendszeresen tájékoztatni a művelődési központban zajló tevékenységekről. 

A művelődési központ programjai látogatóink igényeihez igazodnak. Az eddig megvalósított 

programokat folytatni kívánjuk, lehetőség szerint új elemekkel feltöltve, emelve a színvonalat.  A 

befogadott rendezvények, partnerek rendezvényein is elvárjuk a magas színvonalat. Cél, hogy a 

munkatársak kreativitásával, tudásával innovatív módszerekkel fenntartható jövőt építsünk, hogy 

képesek legyünk fenntartani eredményeinket. Egyes munkatársak más területen szerzett, de a 

művelődési központ előremeneteléhez felhasználható tudását örömmel elfogadjuk, és adunk 

lehetőséget a kibontakozásra. A művelődési központban és a könyvtárban mindenki végzi a feladatát, 

de egyes rendezvényeken legyen az könyvtárban vagy a művelődési központban összehangolt közös 

munka folyik. 
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Heti rendszerességgel tartunk munkaértekezletet (ha szükség többször is), ahol minden dolgozó jelen 

van, fontos, hogy mindenki tudja, mi zajlik az intézményben, elmondja észrevételeit, és adott esetben 

közösen tudjunk dönteni. Mivel információs központ is vagyunk, így a betérő látogatóknak minden 

dolgozó tud információt adni a programokról, vagy meg tudja nevezni azt a kollégát, aki az adott 

kérdésre választ adhat. 

A járványügyi helyzet miatt, sajnos több rendezvényünk elmaradt, a rendelkezésre álló időben 

igyekeztük lehetőség szerint pótolni azokat. 

 

 

3.1. A 2020-as évi programok 

2020-as év programjai, rendezvényei, foglalkozások 

Megvalósult 

Járványügyi helyzet miatt elmaradt 

 

Rendezvények, foglalkozások 2020-ban 
 

Egyéb alkalmi és heti rendszerességgel 
folytatott tevékenységek 2020-ban 

Január 
01.21. - Körúti Színház: Üvegcipő 
01.25. - Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye 

 
01.08. - Munkaközvetítés  
01.09. - Hunyadi Nyugdíjas Klub értekezlet 
01.16. - Baba Börze 
01.13. - Vöröskeresztes csoport megbeszélés  
01.23. - Városi Nyugdíjas Klub megbeszélés 
01.27. - Hunyadi nyugdíjas Klub megbeszélés 
01.29. - Munkaközvetítő 
- Natura Protekt KFT Érfal-vizsgálat, szűrés  
 
Heti rendszerességgel: 
- Angol nyelvtanfolyam 
- Börzsöny nyelvstúdió 
- Kereplő Néptánc Egyesület- próba  
- Aerobic 
- Csillagvirág Néptánccsoport 
- Tűzzománc Kör 
- Pilates 
- Zúgófa Táncegyüttes  
- Német tanfolyam 

Február 
02.01. - Alexander Cirkusz 
02.07. - Iskolai farsangi rendezvény 
02.15. - Kiállítás Pekáryné Mindszenti Csilla 

 
02.03. - Iskolás Próba 
02.05-Vöröskeresztes megbeszélés 
02.06 - Iskolás próba 
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02.15. - Vöröskeresztes Bál 
02.18. - Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes 
02.22. - Kereplős Farsang 

- Őszirózsa tánccsoport próba 
- Klubvezetői értekezlet 
- Hunyadi nyugdíjas megbeszélés 
02.07. - Iskolás próba  
02.09. - Kiállításrendezés 
02.12. - Munkaügyi megbeszélés 
02.18. - Rendhagyó rajz óra 
02.27. - Hastánc 
02.29. - Városi Nyugdíjas klub - Nőnap 
Heti rendszerességgel: 
- Angol nyelvtanfolyam 
- Börzsöny nyelvstúdió 
- Kereplő Néptánc Egyesület- próba 
- Aerobic 
- Csillagvirág Néptánccsoport 
- Tűzzománc Kör 
- Pilates 
- Zúgófa Táncegyüttes 
- Német tanfolyam 

Március 
03.11. - Körúti Színház előadása 
03.14. - Hunyadi Ny. K Nőnap 
03.15. - Városi Ünnepség 
- Lázár Ervin Színjáték 

 
03.07. - Baba Börze 
03.27. - Egészségmegőrző előadás 
 
A Heti rendszerességgel tartott foglalkozások 
március 12-től elmaradtak a zárás miatt. 

Április 
04.04. - Jótékonysági Roma Bál 
04.07. - Kereplő Csalogány Népdaléneklő 
verseny 
- Húsvétváró 
04.14. - Költészet napja  
04.17. - Ovis Gálaműsor 

 
04.08. - Húsvéti tojásfestés 
04.20. - Anyák napi kézműveskedés 
04.24. - Előadás Intim Torna 
04.25. - Továbbképzés Repülősök 
 
A Heti rendszerességgel tartott foglalkozások a 
zárás miatt elmaradtak. 

Május 
05.01. - Városi majális 
05.12. - Ünnepi Könyvhét: Szabó Klára 
előadása 
05.15. - Általános iskola Jótékonysági 
rendezvény 
05.16. - Stand-up előadás 
05.23. - Hunyadi Ny. K. találkozó 
05.24. – Gyereknap 

 
05.08. - Lakossági fórum 
05.09. - Baba Börze 
 
A Heti rendszerességgel tartott foglalkozások a 
zárás miatt elmaradtak. 
 

Június 
06.04. - Trianoni megemlékezés – 
templomkert – szabadtéri rendezvény  

 
Június 16-án nyitott ki a könyvtár 
Június 22-én nyitott ki a művelődési központ 
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Július 
07.01. - Fazekas Péter előtéri fotó kiállítás 
07.01. - Levendula készítés – kézműveskedés 
07.02. - A természet kincsei előadássorozat 1.  
Ehető és mérgező gombák 
07.16. - Szabadtéri gyerekprogram: Márkus 
színház Az égig érő fa 
07.24. - Kisudvari koncertek: Kecskeméthy 
Lilla koncertje 
 

 
07.10. - Kriston intim torna előadás  
07.14. - Egészségmegőrző előadás 
07.15. - Elsősegély vizsga 
07.21. - Szabó Klára előadása gyógynövények 
07.25. - Hunyadi Ny. K. megbeszélés 
07.28. - Zenekari próba El Coyote 
 
Heti rendszerességgel tartott foglalkozások:  
- Pilates 
- Zúgófa próba 
- Tűzzománc 

Augusztus 
08.06. - Szabadtéri gyermekprogram: 
Keresztes Nagy Árpád mesejátéka 
08.20. - Városi Ünnepség 
- Koncertek, gyerekprogramok 
08.21. - Városi Ünnepség  
- Koncertek gyerekprogramok 
08.27. - Pénzes Géza fotókiállítása 
08.29. - Váci Szimfonikusok előadása 
08.29. - Gyermekprogram: Farkas Éva 
mesejátéka: tavaszünnep az erdőn 

 
08.25. - Baptista szeretetszolgálat 
élelmiszersegély-osztás 
08.13. - Őszirózsa tánccsoport próba  
08. 28.-09.04-ig óvodai csoportok működése 
felújítás miatt 

Szeptember 
09.21. - Magyar dráma napja Spangár Díj 
09.26. - Nóta-est – Búvári Lívia   
Járványhelyzet miatt elmaradt 
09.06. - Ferenczi György és a Raczkajam - 
támogatott program 
09.30. - Kisudvari Koncertek: Dresch 
Quartett 
 

 
- Szülői értekezletek 1-8. osztályosok számára 
osztályonként különböző időpontokban 
 
Heti rendszerességgel megtartott 
foglalkozások: 
- Hastánc 
- Kereplős próba 
- Zúgófa próba  
- Csillagvirág próba  
- Tűzzománc 
- Pilates 

Október 
10.06. - Aradi vértanúkra emlékeztünk-
Szabadtéri rendezvény 
10.10. - Szüreti rendezvény 
10.16. - Fabók Mancsi bábszínháza- 
támogatott előadás 
10.23. – ’56-os forradalom és szabadságharc 
megemlékezés - szabadtéri rendezvény 

 
10.02. - Kajak-kenu megbeszélés 
10.15. - Véradás 
- Szülői értekezletek 
október 20-tól Gyermekjóléti Szolgálat 
foglalkozásai – fűtés hiánya miatt 
 
Heti rendszerességgel megtartott 
foglalkozások: 
- Alakformáló női torna 
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- Hastánc 
- Pilates 
- Börzsöny nyelvstúdió 
- Tűzzománc 
- Aerobic 
- Ovis angol 
- Zumba  
- Kereplős próbák 
- Zúgófa próba 
- Csillagvirág próba 

November 
11. 06. - Kovács András Péter előadó estje 
11.11. - Márton nap  
11.19. - Foggy színház előadása 
11.28. - András nap – Kereplő 
 

 
- nov. 10-ig megtartva a foglalkozások 
- Alakformáló női torna 
- Hastánc 
- Pilates 
- Börzsöny nyelvstúdió 
- Tűzzománc 
- Aerobic 
- Ovis angol 
- Zumba  
- Kereplős próbák 
- Zúgófa próba 
- Csillagvirág próba 
Kresz vizsga- elmaradt 

December 
Adventi gyertyagyújtás: szabadtéri, csak az 
intézmény dolgozói részvételével: 
11.19. Advent I. 
12.06. Advent II. 
12.13. Advent III. 
12.20. Advent IV. 
12.01. - Magyar Rádiózás napja 
12.12. - Hunyadi Ny. K. rendezvénye 
12.19. - Mindenki karácsonya 
12.31. - Szilveszteri mulatság 

 
- 12.05. - Mikulás járat 

 

 

3.2. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi rendezvényterve 
 
JANUÁR 
21. csütörtök A Magyar Kultúra Napja  
23. szombat Hunyadi Nyugdíjas Klub évnyitó, taggyűlés 
 
FEBRUÁR 
   kiállítás 
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  Magyar nagyasszonyok a történelem 
tükrében 

Szabó Klára 
előadássorozata 2/1 

  Általános Iskola Farsang 
6. szombat 

19.00 
Vöröskereszt Rétsági Csoportja Jótékonysági bál 

13. szombat Kereplő Farsang 
  Febr.17. – Márc. 29. nagyböjt  
25. csütörtök Vöröskereszt Véradás 
27. szombat Városi Nyugdíjas Klub Évnyitó rendezvény 
 
MÁRCIUS 
6. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja Nőnapi rendezvény 
  Gyermekszínházi előadás óvodásoknak és 

kisiskolásoknak 
3/1 

15. hétfő Nemzeti Ünnep Városi megemlékezés 
30. kedd Csalogány népdaléneklő verseny Kereplő 
 
ÁPRILIS 
  Általános iskola Jótékonysági gála 
  ápr.1-6. tavaszi szünet   
1. csütörtök Kézműves foglalkozás Húsvét 
2-5. p-szo-v-h Nagypéntek, Nagyszombat, Húsvét intézmény zárva 
Egyeztetés alatt 
(9-10-11-egyéb) 

a Költészet Napja alkalmából 
Olt Tamás: Rejtő-est 

Déryné program 
(pályázat) 

  Napköziotthonos Óvoda Ovigála 
  Kézműves foglalkozás Anyák Napja (máj.2.) 
  A természeti kincsei 3/1 
  Körúti Színház 3/2 
 
MÁJUS 
1. szombat Majális Városi nagyrendezvény 
  Lakossági Fórum  
23-24. vas-hétfő Pünkösd  
29. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja XII. Katonai találkozó 
  Gyermekrajz kiállítás az általános iskola 

rajszakkörének munkáiból 
Gyermeknap alkalmából 

30. vasárnap Gyermeknap  
Egyeztetés alatt 
 

Déryné Társulat: János vitéz Déryné program 
(pályázat) 

  A természet kincsei (Gyógynövény 
előadás) 

(Szabó Klára) 3/2 

  Évzáró növendékhangverseny Zeneiskola 
  Napköziotthonos Óvoda  Évzáró 
 
JÚNIUS 

Előadások 
Kézműves foglalkozások 

  

Könyvbemutató 

az Ünnepi Könyvhét 
alkalmából 

4. péntek Nemzeti Összetartozás Napja Városi megemlékezés a 
Templomkertben 
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11. péntek Kereplő Néptánc Együttes Évzáró 
16. szerda Vöröskereszt Véradás 
 szombat Rétsági Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Szlovák Nemzetiségi Nap 

  Tűzzománc Kör – műhelytárlat kiállítás 
  Kézműves foglalkozások a nyári szünetben kéthetente 
  Könnyűzenei koncert  
  Bűnmegelőzési előadás  
  Honvédnap  
  Szabadtéri gyermekprogram a KRESZ-

parkban 
3/1 

  Kisudvari koncert 3/1 
 
JÚLIUS 
24. szombat Hunyadi Nyugállományúak Klubja Annabál 
Egyeztetés alatt 
 

Csavar Színház: A helység kalapácsa Déryné program 
(pályázat) 

  Kézműves foglalkozások a nyári szünetben kéthetente 
  Könnyűzenei koncert  
  Szabadtéri gyermekprogram a KRESZ-

parkban 
3/2 

  Kisudvari koncert 3/2 
 
AUGUSZTUS 
20-
21. 

péntek, 
szombat 

Szent István nap  Államalapítás ünnepe 

29. vasárnap Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotókiállítás 
  Szabadtéri gyermekprogram a KRESZ-

parkban 
3/3 

 
SZEPTEMBER 
 szombat Nyugat-nógrádi Nyugdíjas Klub Kistérségi Klubtalálkozó 
21. kedd Földes László Hobo József Atttila estje 

Magyar Dráma Napja alkalmából 
Déryné program 
(pályázat) 

?.  Üzenetek-vallomások-strófák antológia 
bemutatója, Spangár-díjak átadása 

Magyar Dráma Napja 

25. szombat Nóta-est  
  Gyermekszínházi előadás 3/2 
  A természet kincsei előadás 3/3 
Egyeztetés alatt 
 

Stand-up előadás: Kovács András Péter 
önálló estje 

(2020. októberben 
elmaradt) 

  Kisudvari koncert 3/3 
 
OKTÓBER 
6. szerda Aradi Vértanúk Napja Megemlékezés 

Előadások 
Kézműves foglalkozások 

  

Könyvbemutató 

az Országos Könyvtári 
Napok keretében 

9. szombat Szüreti felvonulás és mulatság Városi nagyrendezvény 
Egyeztetés alatt Turay Ida Színház: A medve nem játék Déryné program 
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okt.9.v.nov.27. (pályázat) 
16. 
(?) 

szombat Vöröskereszt Rétsági Csoportja Idősek és Véradók Napja 

21. csütörtök Vöröskereszt Véradás 
  ’56-os Emlékkiállítás  
23. szombat Nemzeti Ünnep Városi megemlékezés 
30. 
(?) 

szombat Tökfaragás (helloween-okt.31.)  

31. vasárnap Mindszenty Emléknap  
  Pesti Művész Színház színházi előadás 
 
NOVEMBER 
  Kézműves foglalkozás Advent 
Egyeztetés alatt 
nov.27.v.okt.9. 

Turay Ida Színház: A medve nem játék Déryné program 
(pályázat) 

27. szombat Kereplő Néptánc Egyesület András havi mulatság 
28. vasárnap Advent 1. VMKK 
  Gyermekszínházi előadás 3/3 
  Körúti Színház 3/3 
  Magyar nagyasszonyok a történelem 

tükrében 
Szabó Klára 
előadássorozata 2/2 

 
DECEMBER 
1. szerda Rádiózás napja  
4. szombat Városi Nyugdíjas Klub Évzáró 
5. vasárnap Advent 2. VMKK 
11. szombat 

munkanap 
Hunyadi Nyugdíjas Klub Évzáró 

12. vasárnap Advent 3. VMKK 
18. szombat Mindenki Karácsonya + Advent 4. Városi nagyrendezvény 
24. péntek Pihenőnap  
31. péntek Kereplő Néptánc Egyesület Szilveszteri mulatság 
 (dec.10) Pallavicini Emléknap Hunyadi Baráti Kör 
  Senior fórum Egészségfejlesztési Iroda 
  Zeneiskola Évzáró 
 
2021. JANUÁR 
  Gyermekszínházi előadás 3/1 
  Komolyzenei koncert  
  Magyar Kultúra Napja  
  Körúti Színház (?)  

 
Várható állandó foglalkozások: 
Hétfő: Börzsöny Nyelviskola 17.00-19.30 
 Zubaida Hastánccsoport 17.00-18.00 
Kedd: Kereplő Néptánc Együttes 16.15-18.30 
 Csillagvirág Néptánc Együttes 18.30-19.30 
 Alakformáló női torna 18.40-19.40 
Szerda: Kereplő Néptánc Együttes 16.15-18.45 
 Börzsöny Nyelviskola 17.00-19.30 
 Zúgófa Néptánc Együttes 19.00-20.00 
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Csütörtök: Őszirózsa tánccsoport 14.00-16.00 
 Kereplő Néptánc Együttes 16.15-18.00 
 Tűzzománc Kör 17.00-19.00 
 Pilátesz 18.00-19.00 
Péntek: Szlovák nyelvtanfolyam 14.30-16.00 
 Zumba 18.30-19.30 
 
Kiállítások: 

- Zagyvai Sándor (festmény, rajztanulmány) 
- Pusztai Ferenc (gyökérszobor) – Vigyinszki Attila (festmény) 
- Gyermekrajz kiállítás – május/június 
- Tűzzománc Kör – június/július 
- Zajácz Tamás (bőr) 
- Mózer Erzsébet 
- Magyar Fotográfia Napja – augusztus/szeptember 
- Mindszentiné Kun Mandula (festmény) 
- Előtéri kiállítások: kéthavonta 

 
 

3.3. Az intézmény szolgáltatási terve 

 

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. 

§ írja elő. 

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző 

kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi 

részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az 

önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és 

a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett 

csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség 

elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása. 

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 

népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a 

nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása. 

082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 

népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
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közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, 

klubok, szabadegyetemek biztosítása. 

 

3.3. Szolgáltatási terv 

Tárgyév 2021 

Település neve Rétság 

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásának módja 
Közművelődési intézmény 

Közművelődési intézmény neve Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Közművelődési intézmény székhely címe 2651 Rétság, Rákóczi út 26 

Ellátott alapszolgáltatások  

a) 082091 a művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára helyszín    

biztosítása, 

b) 082091 a közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése,  

c) 082093 az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosítása 

d) 082092 a hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

e) 082093 amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása 

Felelős vezető neve Simon Katalin  

Szakmai vezető neve Kelemen Ágnes  

Kitöltő neve és beosztása Simon Katalin intézményvezető 

Kitöltő telefonszáma 06-30-165-44-30 

Kitöltő e-mail címe  

 

A szolgáltatási terv további részét a mellékelt excel táblázat tartalmazza. 
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4. Marketing, reklám 
 

A közönség széles körben való tájékoztatása elmaradhatatlan, ezért igyekszünk minden 

meglévő lehetőséget megragadni, hogy az információk mindenki számára elérhetőek 

legyenek. 

A havonta megjelenő Hangadó c. helyi lapban és a Rétsági Televízióban igyekszünk a 

helyi lakosoknak tájékoztatást adni az intézmény programjairól, közzé tesszük a jövőbeni 

terveket, emellett segítünk a közérdekű információk megszerzésében, segítünk a 

mindennapi életben felmerülő kérdések megválaszolásában: intézmények, üzletek, 

egészségügyi intézmény nyitvatartási, helyi közlekedés, helyi munkalehetőségek stb. 

Az online térben adódó lehetőségeket használva a Facebook oldalunkon naponta friss 

információkkal, kérdések megválaszolásával tudjuk tájékoztatni a közönséget a 

legfrissebb információkat azonnal közzétesszük, valamint a fontosabbakat többször is 

megjelentetjük.  

Saját honlapunk nincs, a retsag.hu oldalon a nagyobb rendezvényeinket tesszük közzé. 

Tervezünk saját honlap készítést.  

Nyomtatott reklámanyagok, szórólapok, plakátokat igyekszünk figyelemfelkeltően, minél 

több helyre kirakva szétszórni a településen, és a környező településekre is eljuttatni. 

Terveink között szerepel a helyi újság megújítása is.  

 

5. Az intézmény fejlesztésére vonatkozó vezetési feladtok 
 

A vezető egyik fő feladata az intézményben a dolgozók motiválása a jó munkavégzésre, a 

legjobb tudásuk és képességeik szerinti munkavégzésre, konstruktív együttműködésre, 

megkeresni azokat a tényezőket melyek a fejlődésre, megújulásra irányulnak. A 

munkatársak bevonása a célok meghatározásától a feladat befejezéséig, a munka 

megkövetelése, ellenőrzése, feltételek biztosítása, felelősségtudat kialakítása vezethet egy 

jól megszervezett egység kialakítására.  

A munkamenetek időben és minőségben való elvégzése a végrehajtásért felelős munkatárs 

megnevezése, ellenőrzés, értékelés a megfelelő szakmai tudással történjen.  

Egy hatékony vezetési stratégia megvalósítása, mely biztosítja az intézmény fejlődését, a 

környezeti változások figyelembevételével, egy magasabb színvonalú szakmai 

tevékenység eredménye lehet. 
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Az intézmény dokumentumainak felülvizsgálata a változó jogszabályi háttér 

figyelembevételével, ezek szükség szerinti módosítása.  

Az intézmény működtetése a törvényi, jogszabályi háttér előírásainak megfelelően. 

A törvény és a fenntartó által előírt szabályzatok betartása, egy önálló arculat kialakítása 

mely megfelel a fenntartói elvárásoknak. 

 

Az intézmény gazdaságos működtetése, a fenntartó által biztosított keret ésszerű 

felhasználása mellett pályázatok figyelése, egyéb pénzforrási lehetőségek kihasználása. 

 

Humán erőforrás fejlesztése, a szakmai munka megújulásával, stabil munkahelyi légkör 

megteremtésével, a szakmai tervek megvalósításához szükséges feltételek biztosításával. 

Szakmai napokon való részvétel a vezető és a dolgozók részvételével egyaránt, szakmai 

tapasztalatok átadása a célok megvalósítása érdekében. A munkaköri leírások áttekintése, 

időszakos felülvizsgálata, szükség és törvény szerinti módosítása. A megüresedő 

álláshelyek megfelelő személyekkel való betöltése, kik mind szakmailag, mind emberileg 

megfelelnek az intézmény elvárásainak. 

 

A meglévő kapcsolatrendszer további ápolása, a partnerekkel kialakított jó kapcsolatok 

fenntartása, új kapcsolati rendszer kiépítése. A vezető állandó kapcsolattartása a 

településen működő oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, kisebbségi 

önkormányzatokkal, a képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal a megfelelő szintű 

munka megvalósítása érdekében. Rendszeres munkakapcsolat fenntartása a Nemzeti 

Művelődési Intézménnyel, egyéb szakmai fórumokon való részvétel.  

 

6. Az intézmény beiskolázási terve 
 

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 

alapján előzetesen elkészített beiskolázási tervet érintett időszak 2018-2022, érintettek 

köre a kulturális intézmény közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai 

munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű 

szakemberei (kulturális szakemberek). 

A képzési tervet szükség esetén a kulturális szakemberek továbbképzéséről 32/2017. (XII. 
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12.) EMMI rendelet 3§ (1) bekezdése alapján évente március 31-ig szükséges 

felülvizsgálni. A felülvizsgálatról jegyzőkönyv készül, amelyet a felülvizsgáló személy, 

valamint az intézmény vezetőjének aláírása hitelesít. 

 

A 2020-as évben bekövetkezett személyi és státusz változás miatt az érvényben lévő 

beiskolázási terv felülvizsgálata szükséges. 

 

 

 

 

2020-as tanulmányok 

Alkalmazott 
Tanulmányát befejezte 

2020-ban 

Tanulmányát megkezdte 

2020-ban 

Könyvtári 

asszisztens 

Szakmai tudatosság, 

szervezeti kultúra, 

partnerség 

30 órás képzés 

 

Könyvtáros 
Informatikus Könyvtáros – 

felsőfokú végzettség 
 

Intézményvezető  

Felsőfokú szakirányú 

továbbtanulás  

Közművelődési szakember 

I.  

 

 

 

7. Rétsági Televízió  

 

7.1. Rétsági Televízió beszámolója a 2020-as évről. 

 

A 2020-as évi munkaterv teljesítése 
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 2020-ra a technikai fejlesztés volt meghatározva egyik fő feladatként, melyben sikerült 

előrelépni. A digitális világ eszközeihez igazítottuk a felszereltségünk egy részét.  

Beszerzésre került egy új adásgép, mely közvetlenül átalakító eszköz nélkül képes 

digitális jelet küldeni az elosztó állomásra. Az új gép beüzemelésével az önkormányzaton 

használt elavult gép kicserélésre kerül a régi adásgéppel, szintén adásminőség javulást fog 

előidézni, így egyszerre több gond kerül kiküszöbölésre. 

Stúdiónkat pedig új fény- és hangeszközökkel korszerűsítettük, hogy a felvételek 

minősége javuljon. Új berendezést is kapott a stúdió, hogy a vendégeket egy televízió 

stúdióhoz méltó módon fogadhassuk. A kameraparkunkat is digitális kamerákkal egészítettük 

ki, így a műsorkészítés lehetőségei kibővültek, ezek alapozták meg, hogy novemberben és 

decemberben egy-egy új műsorral bővítettük a Rétsági Televízió kínálatát. 

 A másik fő feladat, melyet 2020-ban célunk volt a Rétsági Televízió 

szabályrendszerének lefektetése. Az SZMSZ, a műsorrend, a szolgáltatási szabályzat és a 

műsorok normáinak kialakítása megkezdődött, folyamatban vannak.  

   

Műsorterv teljesítése 2020-ban 

 

 A 2020-as évben a műsorterv az járványügyi helyzet miatt módosult az év során. A 

tervezett testületi üléseknek csak egy része került megtartásra. Két soron kívüli üléssel 

némileg pótolva lett a kieső adásszám. A lakossági fórum élő közvetítése is elmaradt az 

említett okból. Jelentkezett havi híradóink a körülményekhez képest igen tartalmas 

anyagokkal. Márciusi nemzeti ünnepünk alkalmából az előző évi városi ünnepségen készült 

filmünket is vetítettük.  

 Külsős anyagokat 2020-ban nem vetítettünk, csak saját gyártású adásaink voltak. 

 A 2020-as év műsorideje összességében a 2019-es év műsoridejének a felét tudta csak 

meghaladni valamicskével. 

 

Új műsorok bevezetése 

 

Novemberben indítottuk el a „Kultszoba” című műsorunkat, melyet havi 

rendszerességgel a kultúra köré fogunk felépíteni. Szeretnénk a helybéli kulturális élet 

szereplőivel interjúkat készíteni, Rétság rendezvényéletét népszerűsíteni és tudósítani.    
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 Decemberben pedig elindítottuk a „KonkRétság” című magazinunkat, melyben 

Rétságot érintő közügyekkel és közéleti eseményekkel fogunk bővebben foglalkozni. Szintén 

havonta jelentkezve ez a közéleti műsor.  

  

A Rétsági Televízió 2020-as műsorsugárzásának teljesítés összegzője. 

Műsorok 

(műsorok száma) 

Új műsoridő  

(óó:pp:mm) 

Összes műsoridő 

(ismétlésekkel) 

Híradó (11 műsor) 4:23:31 43:25:10 

Kultszoba (2 műsor) 1:10:58 11:49:40 

KonkRétság (1 műsor) 0:34:50 5:48:20 

Testületi ülés (6 élő műsor) 16:13:00 16:13:00 

Saját gyártású összeállítások (1 

műsor) 

0:48:21 8:03:30 

Összesen: 23:10:40 85:19:40 

 

 

 

 

 

Együttműködés az országos felügyeleti szervekkel 

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2020-ban egy alkalommal kért be 

kötelező adatszolgáltatásban adásnap sugárzási anyagot és mellékleteit. E nap 2020. február 

29-e volt. Az anyagbekérést időben és minden feltételnek eleget téve megtettük. 

A működéssel kapcsolatos, a költségvetésben tervezett hatósági díjak kifizetésre 

kerültek 2020-ban. A második negyedéves médiaszolgáltatási díjunkat a Médiahatóság a 

járványügyi intézkedéseknek köszönhetően elengedte, azt visszafizette részünkre. 

Büntetésünk, elmaradásunk 2020-ban nem volt.  

 

Fejlesztések, előrelépések 2020-ban 

 

 A 2020-as évet visszafogottan kezdtük, sokáig nem használtuk fel a meglévő 

keretösszegeinket. Az új intézményvezető foglalkozva a televízió ügyeivel igen nagy 
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ráhatással bírt a fejlesztések célirányosságára, így egy jól átgondolt terv szerint év végén 

használtuk fel a költségvetési összegeinket a fejlesztésre.  

 Adástovábbítás korszerűsítés valósult meg. Kialakítottunk egy új stúdiót 

berendezéssel, technikai eszközökkel.  

 Minden fejlesztés több cél megvalósítására is alkalmas, hogy a jövőben könnyebben 

folytathassuk a fejlesztéseket.  

 

Költségvetés betartása 2020-ban 

 

 A Rétsági Televízió költségvetése betartásra került. Igyekeztünk a megszavazott 

keretösszegeken belül maradni, ami sikerült is. Tartozásunk nincsen. 

 A hirdetési bevételek elmaradtak az elvárásoktól, igen kevés hirdetési lehetőség 

érkezett, kintlévőségünk nincsen. 

 

A 2020-as év értékelése 

 

 Bár a műsoridőnk csökkent, az új műsorok bevezetésével ez változni fog. A járvány 

miatti élő adáselmaradások a nézők részéről érezhetően hiányoztak. Az év végi fejlesztések 

mind a technikai, mind a műsorok szempontjából sikeresnek mondhatóak. A decemberben 

bemutatott új,  „KonkRétság” című műsorunk 235 megtekintést hozott két hét alatt az 

interneten, tehát érdeklődnek iránta. Másik új műsorunk a „Kultszoba” pedig pozitív 

visszajelzéseket kapott.  

 A 2021-es év olyan lendülettel teljen, mint az előző év utolsó két hónapja. 

 Minden közreműködőt köszönet illet a közös munkáért. 

 

7.2. Rétsági Televízió munkaterv 2021. 

 

Feladatok, célok  

 

Nagyobb volumenű célként a Rétsági Televízió szabályrendszerének befejezését 

tűztük ki a 2021-es évre. Ez nem egyszerű, mivel a törvényi háttérrendszer igen tartalmas. A 

szabályrendszerek kialakításával egy időben pótolnunk kell törvényi előírásoknak való 

megfelelését is a szolgáltatásunknak, mert sok esetben hiányosság merült fel az eddigi 
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előkészítési munkák során. Ezek nem kis feladatok, szeretnénk teljesen kialakítani, hogy 

minden megfelelően működjön. 

2020. decemberére sikerült színvonalasabbá tenni a műsorkínálatot és a tartalmi 

kínálatot is. Minimális cél, hogy ezt a színvonalat tartsuk, de ha lehet, még emeljünk is rajta.  

Célként fogalmaztuk meg az is, hogy a Rétsági Televízió bevételeit növeljük. Az új 

műsorkínálat növelheti a hirdetési kedvet, és új lehetőségként reklámidő értékesítés is 

felmerül. Ezt a törvényi háttérismeretek áttanulmányozásakor, mely a szabályrendszer 

kialakításának fő alappillére, figyelemmel kell kísérni, hogyan lehet bevezetnünk. A 

bevezetése indokolja, hogy a hirdetés szolgáltatási díjtáblázatot módosítsuk, újat alakítsunk 

majd ki. 

Folyamatosan vizsgálni kell további új műsorok bevezetését, hiszen nagy az 

elmaradásunk adásidő tekintetében a 2005-ös engedélyünkben foglaltakhoz képest. 

Szeretnénk folytatni a technikai korszerűsítést, fejlesztést, azonban tisztában vagyunk 

a bizonytalanság meglétével, így ésszerűen gondolkozunk a témában. 

 

Műsorterv 2021. 

 

 2021. januárjától már egy új műsorrend szerint sugározzuk majd az adásainkat. Ez 

nem csak arra vonatkozik, hogy új műsorainknak idősávot biztosítunk, hanem új struktúrával 

sugárzunk.  

 2021. januárjától adásnapként van kijelölve minden hét csütörtöki napja. Ez fogja 

biztosítani a heti adásidőt, mely elő van írva számunkra. Ezt még nem tudjuk teljesíteni, így 

minden hónap utolsó csütörtökére tervezzük új műsorok sugárzását. Viszont így a külsős 

anyagok beszerzésekor sem kell gondolkozni a vetítések ütemezésén, mint korábban, amikor 

csak a hónap utolsó keddje volt kijelölve eleve teljesíthetetlenül a heti műsoridő előírással. 

 Változik az ismétlési rend is az új adásnap miatt. Mostantól aznap nem lesz ismétlés, 

hogy biztosítva legyen a saját készítésű műsorszámok heti minimális 4 órás műsoridő sávja. 

Ez nem fedi le a heti 4 órás közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridőt, 

hiszen nem minden műsorunk közszolgálati. Az ismétlések így az adásnapot követő pénteken, 

szombaton és vasárnap lesznek sugározva összesen 4 alkalommal. 

 A 2021-es műsorterv tartalmazza 3 saját gyártású műsorunkat havonta új adássokkal. 

Kivétel június hónap, mikor állandó műsoraink nyári szünetre mennek. Erre a hónapra 

filmösszeállítás került tervezésre a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.   



30 

Tervezni nem tudjuk jelen állás szerint a képviselő-testületi üléseket és a lakossági 

fórumot. Amennyiben a helyzet úgy alakul, a Rétsági Televízió műsorát a testület 2021-es 

munkatervében szereplő előre tervezett üléseivel és lakossági fórumával lehet kibővíteni. Heti 

sugárzási időegyezésnél a többi műsorunkat az élő közvetítést megelőző hétre kell ütemezni a 

műsorrendben.  

A külsős anyagok a fennmaradó csütörtöki adásnapokra ütemezhetőek. 

A 2021-es műsorterv a Rétsági Televízió 2021-es munkatervének a mellékletét képezi.    

 

Költségvetés tervezés  

 

 A költségvetés tervezésekor fő szempont, hogy ne haladják meg a számok az előző évi 

összegeket, sőt szűkebbre húzott nadrágszíjjal lett kialakítva.  

 Az idei költségvetés is tartalmaz nagy értékű eszközbeszerzést, reméljük hogy 

felhasználható lesz az összeg.  

 A bevételi sorban már nagyobb összeggel számolunk idén, szeretnénk teljesíteni is. A 

műsorok színvonalának decemberi megemelése ezt véleményünk szerint lehetővé fogja tenni. 

 

7.3. Az RTV műsorterve 

MŰSORTERV 2021.  
Sugárzási 
dátum 

Kezdési 
időpont 

Műsor címe Ismétlések 
dátuma 

Ismétlések  
kezdési 
időpontjai 

18:00 Híradó  2021.01.29.  
2021.01.30.  
2021.01.31. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.01.29.  
2021.01.30.  
2021.01.31.  

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.01.28. 

19:00 KonkRétság 2021.01.29.  
2021.01.30.  
2021.01.31.  

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

18:00 Híradó  2021.02.26. 
2021.02.27. 
2021.02.28. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

2021.02.25. 

18:15 Kultszoba  2021.02.26. 
2021.02.27. 
2021.02.28. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 
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 19:00 KonkRétság 2021.02.26. 
2021.02.27. 
2021.02.28. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

18:00 Híradó  2021.03.26. 
2021.03.27. 
2021.03.28. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.03.26. 
2021.03.27. 
2021.03.28. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.03.25. 

19:00 KonkRétság 2021.03.26. 
2021.03.27. 
2021.03.28. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

18:00 Híradó  2021.04.30. 
2021.05.01. 
2021.05.02. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.04.30. 
2021.05.01. 
2021.05.02. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.04.29. 

19:00 KonkRétság 2021.04.30. 
2021.05.01. 
2021.05.02. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

18:00 Híradó  2021.05.28. 
2021.05.29. 
2021.05.30. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.05.28. 
2021.05.29. 
2021.05.30. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.05.27. 

19:00 KonkRétság 2021.05.28. 
2021.05.29. 
2021.05.30. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

2021.06.03. 18:00 Nemzeti Összetartozás Napja 2020. 
– Filmösszeállítás az előző évi 
rendezvényről 

2021.06.04. 
2021.06.05. 
2021.06.06. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:00 Híradó  2021.07.30. 
2021.07.31. 
2021.08.01. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

2021.07.29. 

18:15 Kultszoba  2021.07.30. 
2021.07.31. 
2021.08.01. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 
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 19:00 KonkRétság 2021.07.30. 
2021.07.31. 
2021.08.01. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 
 
 
 

18:00 Híradó  2021.08.27. 
2021.08.28. 
2021.08.29. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.08.27. 
2021.08.28. 
2021.08.29. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.08.26. 

19:00 KonkRétság 2021.08.27. 
2021.08.28. 
2021.08.29. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

18:00 Híradó  2021.10.01. 
2021.10.02 
2021.10.03. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.10.01. 
2021.10.02 
2021.10.03. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.09.30. 

19:00 KonkRétság 2021.10.01. 
2021.10.02 
2021.10.03. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

18:00 Híradó  2021.10.29. 
2021.10.30. 
2021.10.31. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.10.29. 
2021.10.30. 
2021.10.31. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.10.28. 

19:00 KonkRétság 2021.10.29. 
2021.10.30. 
2021.10.31. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

18:00 Híradó  2021.11.26. 
2021.11.27. 
2021.11.28. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.11.26. 
2021.11.27. 
2021.11.28. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.11.25. 

19:00 KonkRétság 2021.11.26. 
2021.11.27. 
2021.11.28. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 
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18:00 Híradó  2021.12.31. 
2022.01.01. 
2022.01.02. 

18:00 
10:00 és 16:00 
10:00 

18:15 Kultszoba  2021.12.31. 
2022.01.01. 
2022.01.02. 

18:15 
10:15 és 16:15 
10:15 

2021.12.30. 

19:00 KonkRétság 2021.12.31. 
2022.01.01. 
2022.01.02. 

19:00 
11:00 és 17:00 
11:00 

 

A budapesti ORMOS Intézet, HD minőségben forgatott anyagok felhasználását ajánlotta fel 

térítésmentesen. 

Élve a lehetőséggel, 2021-től közvetítünk egy 16 részből álló, egyenként 6-7 perc hosszúságú 

ismeretterjesztő stúdióbeszélgetés-sorozatot: Tanulószoba - Minden, amit gyermekünk 

fejlődéséről tudni kell címmel, valamint egy 52 részből álló, egyenként 6-7 perc hosszúságú, 

egészségügyi témájú stúdióbeszélgetés-sorozatot: - A Doktor. 

A továbbiakban is törekszünk a műsorok bővítésére. 

 

 

8. Az intézmény könyvtári tevékenységéről 

 
A 2020-as év nem várt problémákat, meglepetéseket tartogatott számunkra, mivel az év 

folyamán két alkalommal is be kellett zárni a könyvtárat a koronavírus járvány miatt. Ezért 

forgalmi adataink csökkentek, minden statisztikai mutatónk kisebb forgalmat jelzett az előző 

évihez képest. A zárva tartás alatt is kölcsönöztünk úgy, hogy előzetes telefonos egyeztetés 

után a könyvtáros a főbejáratnál átvette a visszahozott könyveket, és a kért könyveket pedig 

kiadta. Természetesen mindezt az epidemiológiai szabályok betartásával tette, mégpedig úgy, 

hogy maszkot, kesztyűt viselt, és betartotta a megfelelő távolságot. Az idősek és az 

egészségügyileg veszélyeztetettek részére az általuk kért dokumentumokat házhoz 

szállítottuk. A visszahozott könyveket 3 napos karanténba helyeztük. Könyvtárunk nyert az 

érdekeltségnövelő pályázaton, amiből 1 db multimédiás nagyképernyőjű televíziót, és 

könyveket vásároltunk.  

 

8.1. Stratégiai célok 
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A 2020-as évben több rendezvényt nem tudtunk megtartani a vírus terjedése miatt, de azért 

nagy programunkat, a 16. alkalommal megjelentetett „Üzenetek, vallomások, strófák” c. 

antológiát sikerült, igaz nem a Költészet Napján, hanem a Magyar Dráma Napján, 2020. 

szeptember 22-én. Ekkor került sor a Spangár díjak átadására is. Hagyományosan részt 

vettünk az Országos Könyvtári Napok programsorozatban, amelyet a Balassi Bálint Megyei 

Könyvtárral közösen, konzorciumban rendeztünk meg. Ősszel elkezdtük az 

állományellenőrzést a könyvtárban, melyet a 2021-es évben folytatunk. 

 
8.2. Infrastruktúra 

 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári részét 2017-ben újították fel úgy 

épületgépészetileg, mint bútor szempontjából. Kisebb karbantartási munkálatokat 

folyamatosan végzünk. A 2021-es évben a biztonsági világítás felszerelése egy nagyobb 

lélegzetvételű folyamat, melyet a katasztrófavédelem irányzott elő.  

A könyvtár számítógépes háttérrel rendelkezik úgy a dolgozók, mint a látogatók részére. Az 

olvasóteremben 40 fő kényelmesen elfér, de 2020-ban ügyelni kellett a megfelelő távolság 

betartására is. Az épületben ingyenes WiFi található, szabadon használható. Elérhetőek 

vagyunk Facebook-on is, itt tesszük közzé programjainkat, az új könyvekről ajánlatainkat. 

 

8.3. Gyűjteményi információ 

 

A könyvtár állományáról és annak forgalmáról részletes, számszerű tájékoztató található az 

alábbi Mutatók táblázatban. A könyvtári állományt folyamatosan töltjük fel az elektronikus 

Corvina katalógusba. Az új könyvek természetesen már ebbe kerülnek bele. Gyűjteményünket 

a fenntartó által finanszírozott vásárlással, és pályázati pénzekből gyarapítjuk. Részt veszünk 

az EMMI által meghirdetett Márai programban, ahonnan szintén nívós ajándékkönyveket 

kapunk. Újságjaink, folyóirataink egy részét vásároljuk csak, nagy részét a Nemzeti Kulturális 

Alap finanszírozza. 

 

Mutatók Számadatok
I. Szolgáltatási feladatok   
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 45 
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 186,00 
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 11767,00 
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2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 186,00 
2.3. A tárgyévi látogatók száma 11767,00 
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)   
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00 
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen   
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben 
kölcsönzött dokumentumok száma 

3,00 

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 0,00 
7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma   
8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az 
OPAC-ra) 

373,00 

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként  
9.1. Könyv 12700,00 
9.2. Időszaki kiadvány 0,00 
9.3. AV-dokumentum 0,00 
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00 
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00 
10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 3,00 
10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 1,00 
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 1,00 
11. A könyvtár által szervezett   
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem 
formális képzések száma 

11,00 

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 257,00 
11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések száma 

0,00 

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00 
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00 
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00 
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 1,00 
11.4.1. a résztvevők száma 26,00 
11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális programok 

0,00 

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 257,00 
11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0,00 
11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0,00 
11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 
száma 

0,00 

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0,00 
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági 
korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az 
azokon résztvevők száma 

2,00 
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11.8.1. a programok résztvevőinek száma 52,00 
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 0,00 
11.9.1. a programok résztvevőinek száma 0,00 
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató 
kiadványainak száma 

0,00 

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0,00 
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 35,00 
15. A használói elégedettség-mérések száma 0,00 
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0,00 
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő 
települési könyvtárak száma 

0,00 

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a 
szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 
száma 

0,00 

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00 
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói 
stb. partnerek száma/év 

0,00 

II. Gyűjteményfejlesztés   
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként   
1.1. Könyv (db) 369,00 
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0,00 
1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0,00 
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00 
1.5. Hangdokumentum (db) 0,00 
1.6. Képdokumentum (db) 0,00 
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0,00 
1.8. E-könyv (db) 0,00 
Egyéb dokumentum (db) 0,00 
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

  

Könyv (db) 0,00 
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0,00 
Kartográfiai dokumentum (db) 0,00 
Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00 
Hangdokumentum (db) 0,00 
Képdokumentum (db) 0,00 
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0,00 
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0,00 
E-könyv (db) 0,00 
Egyéb dokumentum (db) 0,00 
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00 
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 37,00 
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5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00 
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00 
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 24050,00 
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 50,42 
III. Gyűjteményfeltárás   
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 

19920,00 

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00 
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé 
válásának időtartama napokban kifejezve 

6,00 

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban 
feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

42,00 

V. Rendezvény, kiállítás   
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű 
közösségi programok, rendezvények száma összesen 

11,00 

1.1. a résztvevők száma 257,00 
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00 
2.1. a résztvevők száma 0,00 
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 1,00 
3.1. a látogatók száma 25,00 
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 9,00 
4.1. a résztvevők száma 205,00 
5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 52,00 
VI. Állományvédelem   
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy 
egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma 

40,00 

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00 
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00 
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok 
száma 

0,00 

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00 
 

 

8.4. Szolgáltatások 

 

A vírushelyzet miatt 2020-ban csak 172 napot voltunk nyitva, de a tavaszi és az őszi zárás 

idején is kölcsönöztünk könyveket, mégpedig úgy, hogy előzetes telefonos egyeztetés alapján 

a főbejáratnál átvettük és kölcsönöztük ki a kért könyveket. Házhozszállítást is vállaltunk, 

idősek, és az arra rászorulók részére. Könyvtárközi kölcsönzést, irodalomkutatást 

természetesen végeztünk. Sajnos szolgáltatásaink közül a számítógép-használat és Internet-
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használat zárva tartáskor kimaradt. Fénymásolást, szkennelést, nyomtatást úgy vállaltunk, 

hogy a főbejáratnál átvettük az anyagot, amelyet kértek, hogy végezzünk el. Amikor 

könyvtárunk nyitva volt, akkor programokat, előadásokat is tartottunk.  

 

 

 

 

8.5. Tervek 

 

Az idei évre tervezett rendezvényeinket a VMKK 2021. évi programterve tartalmazza. 

Továbbra is részt veszünk országos és megyei programokon, napokon. Új kezdeményezésünk 

a „Mit olvasol, oszd meg velünk” program keretében olvasóink számára tervezünk havonta 

fórumot, ahol tapasztalataikat megosztva ösztönözni tudják egymást olvasóink, felkeltik a 

figyelmet egyes irodalmi műfajok iránt.  

Az idősebb korosztály számára tervezünk programot, hogy a mai technika világában jobban el 

tudjanak igazodni.  

A könyvtári kézműves foglalkozásokon tervezzük gyerekkönyvek bemutatását, igyekszünk 

különös gondot fordítani, hogy a gyerekek az internet világa mellett visszataláljanak a 

könyvekhez. 
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 9. Összegzés 
 

A 2020-as évünket a járványhelyzet nagyban nehezítette. A korlátozások és az előre 

nem láthatóság miatt nagyon sok újra tervezés, programelmaradás, változás volt. A 

nyári hónapok rendezvények tekintetébe nagyon sikeresek voltak. Egyrészt próbáltuk 

behozni az elmaradást, másrészt újításokkal, a közönség minél szélesebb körben való 

bevonásával sikerült jó programokat szervezni, a látogatók száma reményeinken felül 

volt.  

A 2021-es évünk is korlátozásokkal indult, ha a korlátozások feloldásra kerülnek, 

igyekszünk ebben az évben is lehető legjobbat kihozni gazdasági és kulturális téren 

egyaránt.  

 

Kelt: Rétság, 2021. március 01. 
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